PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: narocilo@pup-saubermacher.si
Izpolni PUP-S! Datum in ura postavitve:

Datum in ura odvoza:

OBRAZEC ZA NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV ZA BLOKOVNO GRADNJO V LETU
Upravnik bloka odda podpisano naročilnico 14 dni pred želenim kosovnim odvozom. Odvoz bo potekal od 25. 2. do 15. 7. in od 17. 8. do 15.
11. (odvisno od vremenskih razmer). Zadnji datum naročila je 10. 11.
Predstavnik upravnika pred oddanim naročilom s predstavnikom PUP-Saubermacher določi datum postavitve kesona.
IZPOLNI UPRAVNIK BLOKA:
Naziv upravnika:
Naslov:
Ime in priimek referenta upravljanja:
Telefon:
E-pošta:
Datum postavitve kesona (dogovoriti s predstavnikom PUP-S pred postavitvijo):
Lokacija postavitve kesona:
Ime in priimek predstavnika bloka:
Naslov:
Telefon:
E pošta:
Datum naročila:
KOSOVNI ODPADKI:
Kosi pohištva: oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture)
vzmetnice (jogiji)
leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, komode, vrata)
sanitarna oprema (samo plastična ali kovinska)
kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, okovje, nosilci)
gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki, sesalniki,…)
hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave)
odpadna električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, računalniki, radijski sprejemniki)
športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa, tekaške steze, sobna kolesa, orbitrek)
svetila, senčila
ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače, preproge)
oblačila pripravljena v vreči
Med kosovne odpadke NE sodi: gradbeni material, kot tudi keramika, WC školjka, keramični umivalniki …, odpadki, ki vsebujejo azbest,
avtomobilski deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje…), nevarni in mešani komunalni odpadki. Naštete odpadke je možno
pripeljati v zbirni center. Oddaja gradbenih odpadkov in sortiranje odpadkov, ki niso kosovni, se plača po ceniku podjetja.
Izpolnjen obrazec upravnik bloka pošlje po pošti na sedež podjetja, na elektronski naslov ali po faksu:
PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: narocilo@pup-saubermacher.si
Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika bloka!
Podpis in žig naročnika:
Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.

Izpolni izvajalec PUP-Saubermacher ob odvozu odpadkov:
Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu (čitljivo):
Ime in priimek prevzemnika PUP-Saubermacher d.o.o.:

Podpis:

